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«شیشلیک» و «قاتل و وحشی» به «فجر  »۳۹میرسند؟

سید محمدمهدی طباطبایینژاد دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم
فجر درباره وضعیت پروانه نمایش فیلمهای واجد شرایط برای حضور
در این رویداد گفت :هر فیلمی که در جشنواره به نمایش دربیاید و
فیلم بدون
داوران آن را ببینند حتماً پروانه نمایش خواهد داش��تِ .
پروانه نمایش نه در جشنواره به نمایش گذاشته میشود و نه داوران
آن را میبینند .ممکن است قبل از پروانه نمایش فیلمها را ببینیم ولی
استعالم میکنیم و اعضای شورای پروانه نمایش درباره آنها پاسخ
میدهند .این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه

س��خنانش تصریح کرد :روال جشنواره همیشه بر این
بوده که فیلمی بدون پروانه نمایش سازمان سینمایی
در جشنواره نه داوری شده و نه نمایش داده میشود،
این قانون همیشه بوده و ما هم رعایت میکنیم .دبیر
سیونهمین جش��نواره فیلم فجر در بخش دیگری از
س��خنانش درباره زمزمههای مطرح شده پیرامون احتمال ممیزی
فیلمهای شاخص هم توضیح داد :تاکنون نکتهای درباره فیلمها وجود
نداشته تنها دو فیلم «قاتل و وحشی» و «شیشلیک» نکاتی داشتهاند

فرهنگی
که مراحل صدور پروانه نمایش آنها هم در حال انجام
است .ممکن است اصالحیههایی به آنها وارد شود .نظر
نهایی تا یکش��نبه اعالم میش��ود .به گزارش مهر ،دو
فیلم سینمایی «قاتل و وحشی» به کارگردانی حمید
نعمتاهلل و «شیشلیک» به کارگردانی محمدحسین
مهدویان از فیلمهای ش��اخص راهیافته به فهرست داوری جشنواره
سیونهم محسوب میشوند و نمایش آنها در جشنواره در حال حاضر
منوط به تأیید شورای صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی است.

یادها و خاطرهها
چکی��ده مطالبی ک��ه در این گزارش عنوان ش��د
بیانگر این اس��ت که ساخت س��ریالهای طنز 90
قسمتی جدید دیگر قرار نیست در جدول تولیدات
صداوس��یما باش��د و این رس��انه ی��ا نمیخواهد یا
نمیتواند و یا نمیگذارند همانند گذش��ته در مسیر
تولی��د آث��ار طنز که نق��ش موث��ری در بهبود حال
اجتماعی مردم داش��ت ،گام بردارد .با این تفس��یر
حاال دیگر باید در یادها و خاطرهها به دنبال خندهها
و ش��ادیهای از ت��ه دل که محص��ول فعالیتهای
فرهنگی تلویزیون بودند ،باشیم
است که تمام این مسائل به خاطر جلب رضایت مخاطب است ،چرا
که مخاطب ارزش دارد ،مخاطب محترم اس��ت و ما وظیفه داریم او
را خوشحال کنیم ،به همین دلیل حقوق میگیریم .حال تمام این
موارد از کجا نشات میگیرد؟ مدیریت صحیح ،اصولی ،کارشناسی
ش��ده و دغدغه مند .در حالیکه امروز میبینیم هیچ مجموعه طنز
 90قس��متی ساخته نمیش��ود و تازه اگر هنرمندی مانند مهران
غفوریان هم بخواهد ادامه س��ریالی مانند «زیر آس��مان ش��هر» را
ب��ا بازیگران هن��وز در قید حیات آن مجموع��ه قدیمی تولید کند
موافقت و تصمیم جدی برای س��اخت سریالش آنقدر مشمول گذر
زمان میش��ود که بر تعداد بازیگرانی که در آن سریال ایفای نقش
میکردند و امروز چهره در نقاب خاک کش��یده اند ،افزوده میشود.
نمونه بارزش بانو ملکه رنجبر که بس��یار دوست داشت تا زمانی که
در قید حیات است این سریال ساخته شود تا او بتواند برای آخرین
بار در آن هنرنمایی کند .آرزویی که متاس��فانه تحقق نیافت و بدتر
اینکه ساخت این مجموعه حتی پس از گذشتن نزدیک به یکسال
از درگذشت این هنرمند پیشکسوت هنوز به مرحله تصمیمگیری
جدی نیز نرسیده است.
 -2بودجهای برای س��اخت اینگونه س��ریالها وج��ود ندارد .وقتی
میگوییم بودجه نیس��ت ،یعنی پول نیست ،یعنی میزان دستمزد
هنرمندانی که حاضر به پذیرش س��اخت سریالهای طنز در رسانه
ملی هستند آنقدر باالس��ت که نمیشود پذیرفت که برای ساخت
یک سریال  90قسمتی اینهمه بودجه اختصاص دهیم .این موضوع
شاید در نگاه اول منطقی به نظر بیاید چرا که باالخره هر کاری یک
هزینهای دارد و افرادی که در آن کار مش��غول فعالیت هستند باید
درآمد و دس��تمزدی داشته باش��ند تا کار کنند .پرداخت دستمزد
وظیفه کارفرماست و خب وقتی تلویزیون سفارش تولید یک سریال
 90قسمتی را میدهد باید دستمزد بودجهای برای دستمزد عوامل
آن سریال در نظر بگیرد .اما مشکل اینجاست که طرف مقابل گاهی
پا را فراتر از دریافت دستمزدش مینماید به صورتی که برای انجام
چنین کاری نه یک دستمزد ،بلکه مجموعهای از دستمزدها را برای
خودش طلب میکند .به این مفهوم که صدا و س��یما عالوه بر آنکه
مجبور اس��ت دستمزد عوامل را بدهد ،باید بودجهای اختصاصی در
نظر بگیرد که تنها بتواند یک کارگردان یا بازیگری خاص را راضی
ب��ه همکاری با پروژه مورد نظ��ر نماید .نمونه بارزش را همین چند
وق��ت پیش دیدیم که یکی از بازیگران نقش اصلی یک س��ریال نه
چندان مطرح برای حضور در فصل چهارم این مجموعه دستمزدی
 200میلیون تومانی را طلب کرده بود .اقدامی که با برخورد خوب
صدا و س��یما مواجه شد و این بازیگر از ادامه همکاری با آن سریال
کنار گذاشته شد و فرد دیگری جایش را گرفت .همانطور که گفتیم
نپذیرفتن چنین مسئلهای از سوی صدا و سیما در نگاه اول منطقی
به نظر میرسد چرا که حداقل حسنش این است که اجازه نمیدهد
دس��تمزدها در رس��انهای بیرویه باال رود .اما اگر زاویه نگاهمان را
کمی تغییر دهیم با موضوعی مواجه میش��ویم ک��ه تاکنون از آن
غافل بودیم .اینکه صدا و سیما که مدام از نداشتن بودجه دم میزند
خودش چ��ه درآمدی دارد ک��ه میگوید بودجهای برای س��اخت
س��ریالهای  90قس��متی وجود ندارد؟ کیست که نداند این رسانه
بزرگترین منبع درآمدی را که همان تبلیغات بازرگانی اس��ت را در
اختیار دارد .همین چند وقت پیش بود که گزارش��ی از درامدی که
این رس��انه از پخش آگهی بازرگانی «بایا» تنها برای یک ماه تبلیغ
نصیبش شده بود در یکی از روزنامهها منتشر شد .سوال اینجاست
که اگر واقع��ا بودجهای وجود ندارد این ارق��ام باالی  500میلیارد
تومانی چه میگویند؟
 -3ش��بکه نمای��ش خانگی .ش��بکه نمایش خانگی ک��ه آمد چند

مس��یر را ایجاد کرد .مثال اینکه هنرمندان خسته از خطوط قرمز
سلیقهای که در تلویزیون وجود داشت را با این مسئله مواجه کرد
که آنها واقعا چرا باید به ادامه همکاری با رس��انه ملی ادامه دهند
در حالیکه خیلی راحتتر میتوانند در این ش��بکه فعالیت کنند و
هم از سانسورهای بیحد و حصر صدا و سیما خالص شوند و هم
دستمزد بیش��تری بگیرند .این موضوع سبب ش��د که رفته رفته
هنرمندان تلویزیون از این رس��انه کوچ کنند و به ش��بکه نمایش
خانگی یا س��ینما برون��د ،مدیومهایی که قط��ع به یقین وضعیت
هنرمندان در آنها به مراتب بهتر از تلویزیون بود .حال صدا و سیما
مانده بود و دست خالیاش از هنرمندانی که کاربلد بودند .در این
صورت تلویزیون اگ��ر از فاکتورهای مهم دغدغه ،حوصله ،فرصت
و بودجه هم برخوردار بود باز هم نمیتوانس��ت س��ریالهای طنز
 90قسمتی تولید کند .چرا که اساسا هنرمندی که در این زمینه
تخصص و مهارت کافی داشته باشد را در اختیار نداشت که از آنها
بخواهد چنین مجموعه را بسازند.
 -4بسته بودن دس��ت هنرمند .فرض کنیم که همه شرایط برای
تولید سریالهای طنز  90قسمتی وجود داشته باشد .با این حال باز
هم یک موضوع میماند که مانع از تولید و پخش اینگونه سریالها
میش��ود .بارها در صحبتهای هنرمندان طناز تلویزیون خوانده و
شنیدهایم که نسبت به این موضوع که ما در سریالهای طنزمان با
هر شغل و صنفی شوخی میکنیم به یکی برمی خورد ،گالیههایی
را مطرح کرده اند .س��خن آنها این بوده که با اینکه تمام جوانب را
هم در نظر میگیریم اما باز هم عدهای ناراحت میشوند و اعتراض
میکنند ،همین اعتراض موجب میش��ود که پخش س��ریالی که
برای آن کلی زحمت کش��یدهایم با سانس��ور و حتی توقف پخش
مواجه ش��ود و تازه کلی هم باید توضیح بدهیم که منظورمان چه
بوده است .باالخره وقتی سریال طنزی ساخته میشود باید سوژه
داش��ته باشد و س��وژهها هم از دل همین اجتماع بیرون میآیند.
اگر قرار باش��د ما با هر ش��غل و حرفه و مسئلهای شوخی کنیم و
آن را به تصویر بکش��یم عدهای شاکی شوند اصال چرا سریال طنز
میسازیم؟ این دلیل موجهی است برای آنکه هنرمندان طناز صدا
و سیما عالقه چندانی به تولید سریالهای طنز  90قسمتی نداشته
باشند .باید پذیرفت که مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی مردم
در سالهای اخیر آستانه صبر و تحمل آنها را به شدت پایین آورده
و همین امر موجب بروز چنین مس��ائلی میش��ود ،در حالیکه در
گذش��ته نگاهها بازتر بود ،آستانه تحمل مردم باالتر بود و از جنبه
بیشتری برخوردار بودند ،چرا که مشکالتشان کمتر بود ،در حالیکه
امروز به دلیل افزایش روز به روز مش��کالت اقتصادی ،مردم مانند
انباری از باروت شدهاند که با کوچکترین حرفی ،ولو بدون قصد و
غرض ناراحت میشوند و اعتراض میکنند.
 -5خندان��دن مردم س��ختتر ش��ده اس��ت .ش��اید مدی��ران و
برنامه س��ازان تلویزیون ب��ه دلیل تغییر ش��رایط و ذائقه مردم به
این نتیجه رس��یدهاند که دیگر ساخت مجموعههای  90قسمتی
در روزگار کنون��ی نمیتواند همانند گذش��ته در تغییر حال مردم
و شاد کردنشان موثر باش��د ،باالخره هر دورهای مقتضیات خاص
خ��ودش را دارد ،ممکن اس��ت در گذش��ته یک طنز س��ریال 90
قس��متی خاطر مردم را شاد میکرد اما امروز نتواند چنین نقشی
را ایفا کند ،چرا که نگاه مردم تغییر کرده ،ش��رایط عوض ش��ده و
به تبع همین ش��رایط خنداندن مردم س��ختتر شده است .مردم
دیگر به هر موضوعی واکنش خندیدن نش��ان نمیدهند و از آنجا
که از دیرباز برای خوراک امروز مردم هیچ فکری نش��ده تلویزیون
نه تنها س��ریالهای طنز  90قس��متی به سبک قدیم را نمیسازد
بلکه جایگزینی هم برای آن تدراک ندیده اس��ت .به همین دلیل
مدام سریال تکراری پخش میکند و پاسخ شرکتها و موسساتی
که درخواس��ت پخش آگهی ش��ان را میکنند ،با پخش تبلیغات
بازرگان��ی در می��ان برنامههای تک��راریاش را میدهد .این یعنی
ص��دا و س��یما عم�لا از یک نه��اد فرهنگی تبدیل ب��ه یک بنگاه
اقتصادی ش��ده اس��ت .چکیده مطالبی که در این گزارش عنوان
شد بیانگر این است که ساخت سریالهای طنز  90قسمتی جدید
دیگر قرار نیس��ت در جدول تولیدات صداوسیما باشد و این رسانه
یا نمیخواهد یا نمیتواند و یا نمیگذارند همانند گذشته در مسیر
تولی��د آثار طن��ز که نقش موثری در بهبود ح��ال اجتماعی مردم
داشت ،گام بردارد .با این تفسیر حاال دیگر باید در یادها و خاطرهها
به دنبال خندهها و ش��ادیهای از ته دل که محصول فعالیتهای
فرهنگی تلویزیون بودند ،باشیم.

محمدرضاحسنبیگیدرگذشت

تعویق اکران «بایوس»

محمدرضا حسنبیگی نویسنده ،روزنامهنگار و کارشناس قدیمی
برنامههای رادیو فرهنگ پنجش��نبه گذشته بر اثر ابتال به کرونا
در  ۶۹سالگی درگذشت.
اس��تاد محمدرضا حسنبیگی کار مطبوعات را از قبل از انقالب
آغاز کرد و در دوران فعالیت مطبوعاتیاش با نش��ریههای زیادی
چ��ون اطالع��ات هفتگی،
جوان��ان ام��روز ،خان��واده،
روزنام��ه اس��رار ،روزنام��ه
جوان ام��روز و… همکاری
داش��ت .وی از ش��مارههای
نخس��تین مجله خانواده در
این نشریه حضور داش��ت و تا پایان عمر این همکاری نیز ادامه
داش��ت .به گزارش صبا ،حسنبیگی عالوه بر فعالیت مطبوعاتی
مولف کتابهای مختلفی چون تهران قدیم ،بازارها و بازارچهها،
زیارتگاههای تهران ،از بلدیه تا ش��هرداری ،آخرین سلطان ،ملکه
قجر و…بود.

اکران فیلم علمی-تخیلی «بایوس» با بازی تام هنکس در نقش اصلی
به تعویق افتاد .فیلم «بایوس» که توس��ط دو کمپانی یونیورسال و
امبلین تولید شده ،در ابتدا قرار بود روز  ۱۶آوریل  ۲۰۲۱رنگ پرده
سینما را ببیند حاال اما طبق اعالم جدید ،این فیلم چهار هفته دیرتر
یعنی در روز  ۱۳اگوست  ۲۰۲۱اکران میشود .میگوئل ساپوچنیک
ک��ه بیش��تر ب��رای کار در
س��ریال مش��هور «بازی تاج
و تخت» محص��ول HBO
شناخته میشود« ،بایوس»
را کارگردان��ی کرده اس��ت.
فیلمنام��ه این فیل��م را نیز
کریگ الک و ایوور پاول نوشته اند .به گزارش صبا ،این فیلم علمی-
تخیلی داس��تانی آخرالزمانی دارد« ،بایوس» قصه آخرین بشر روی
زمین اس��ت ،ی��ک مخترع ناخوش و بیمار به ن��ام فینچ با بازی تام
هنکس ک��ه در آخرین لحظات حیاتش رباتی طراحی میکند تا از
سگ محبوبش محافظت کند.

ابراهیم اثباتی ـ آهنگساز و نوازنده تنبور شامگاه پنجشنبه دوم بهمن
به علت بیماری در  ۴۹سالگی دار فانی را وداع گفت .بیماری اثباتی
از س��ال گذشته شروع شد و پس از عید ش��دت گرفت .او ظرف دو
هفته اخیر در بیمارستان بستری شده بود .ابراهیم اثباتی موسیقی
را از س��ال  ۱۳۶۴با س��از تنبور آغاز کرد و از رهنمودهای اس��تاد
س��یدخلیل عالی نژاد بهره
برد .به گزارش ایس��نا ،این
هنرمند فقید در این مسیر
به فراگیری س��ازهای دیگر
همچون س��ه تار ،تار ،عود،
دی��وان و دف پرداخ��ت
و همچنی��ن از یادگی��ری و پژوه��ش در زمینه تئوری موس��یقی
و آهنگس��ازی دری��غ نک��رد .ب��ه گزارش ایس��نا ،وی که همس��ر
نس��یم ادب��ی بازیگ��ر تئات��ر ،س��ینما و تلویزی��ون بود تا س��ال
 ۱۳۹۲قری��ب ب��ه  ۴۳موس��یقی تئات��ر و چندی��ن موس��یقی
فیلم ساخت.

 ۹۰سال قبل از «بازی تاج و تخت» تصویر میشود
«اچ بیاو» قصد دارد پیش درآمدی جدید بر س��ریال «بازی تاج و
تخت» بسازد« .داستان دانک و تخم جانور» عنوان پیشدرآمدی بر
وقایع س��ریال «بازی تاج و تخت» خواهد بود .این مجموعه جدید

فیلمهای سینمایی «بزرگراه» به کارگردان فرناز امینی و تهیهکنندگی سیدامیر سیدزاده
و «پارمیدا» به کارگردانی آرش سنجابی و تهیهکنندگی سعید اردهالی  ۲فیلم سینمایی
جدیدی هستند که به ترتیب از امروز شنبه  ۴بهمن و دوشنبه  ۶بهمن ماه اکران خود را در
سینماهای «هنروتجربه» آغاز میکنند .به گزارش صبا ،این  ۲فیلم به صورت همزمان در
تهران و شهرستانها روی پرده سینماهای «هنروتجربه» میروند.

توپکرونادرحیاتهنرمندان

ابراهیم اثباتی درگذشت

یک س��اعته با اقتب��اس از رمان کوتاهی از «ج��ورج آر آر مارتین»
س��اخته میشود و روایتگر اتفاقات  ۹۰س��ال پیش از «بازی تاج و
تخت» خواهد بود.

«بزرگراه» و «پارمیدا» در هنروتجربه

کوتاه از هنر

نگاهی به جای خالی مجموعههای طنز  90قسمتی در تلویزیون

آفتاب ی�زد – گ�روه فرهنگ�ی« :پاورچین»« ،نقط��ه چین»،
«درحاشیه»« ،ش��بهای برره»« ،زیر آسمان شهر»« ،جنگ »77
و ...اینها نام س��ریالهایی هس��تند که همه مردم با آنها خاطرههای
بیش��ماری دارند ،چه آنها که در زمان ساخت این سریالها هنوز به
دنی��ا نیامده بودند و چه آنها که در این دنیا زندگی میکردند .همه
این خاطرهها هم مختص ایرانیان است ،چه آنها که در داخل زندگی
میکنند و چه کس��انی در خارج از مرزهای این س��رزمین هستند.
اما تمام این نامها در یک موضوع با هم وجه مش��ترک دارند ،اینکه
همگی مربوط به گذشته هستند ،به این معنی که در زمان گذشته
تولید ش��دهاند و اگر امروز خبری از آنها باش��د مربوط به بازپخش
آنهاس��ت و نه چیزی بیش��تر .اینکه میگوییم نه چیزی بیشتر ،به
این مفهوم نیس��ت که انتظار داشته باشیم این سریالها در روزگار
اکن��ون هم موضوعات نو و تازهای را به م��ا اراده کنند چرا که آنها
محصول زمان خود بودهاند و اگر برخی مسائلش��ان با شرایط مردم
در روزگار کنون��ی همخوانی دارد مربوط به تیزبینی و حساس��یت
باالی سازندگان آنها برای تولید یک اثر هنری خوب و متفکرانه بوده
اس��ت .اینکه میگوییم نه چیزی بیشتر ،در واقع از نبود مسئلهای
پردهب��رداری میکند که امروز روز جامعه به ش��دت به آن نیازمند
اس��ت .آنهم نیازی که به دلیل برخی بحرانه��ا مانند «کرونا» روز
به روز جدیتر میش��ود و متاس��فانه کمترین توجه��ی هم به آن
نمیش��ود .از زمان گذشته گفتیم و سریالهای  90قسمتی که هر
شب از تلویزیون پخش میشدند و به قول معروف خیابان خلوت کن
بودند و از امروزی میخواهیم بگوییم که خبری از تولید این اینگونه
س��ریالها نیست و بخش اعظم تولیدات رس��انه ملی را برنامههای
تبلیغاتی ،برنامههای آشپزی با چاشنی تبلیغات ،برنامههای تکراری
و میزگردهایی که عمال هیچ نفعی برای مردم ندارند تش��کیل داده
است .اینکه بیان کردیم «از امروز» منظورمان همین ثانیه و دقیقه
و ساعتی که مشغول گذراندن آن هستیم نیست و به پیشتر نیز بر
میگردد ،چه آنکه شاید سالهاست که دیگر تلویزیون اقدام به تولید
سریالهای طنز  90قسمتی نمیکند ،بنابراین عبارت «از امروز»ی
که بیان کردیم س��بقه تاریخی دارد .اما مس��ئله مهمی که در بطن
این موضوع وجود دارد آن است که با اینکه سالها از تولید و پخش
آن مجموعهها گذش��ته اما مزه خوش تماشای آنها هنوز در خاطره
اکثریت مردم باقی مانده است .این مسئله نشان میدهد که اینگونه
س��ریالها در زمان پخششان و حتی در زمان تکرارشان در سالهای
بعد نقش مهمی در سرگرم کردن مردم داشته و توانسته بودند برای
همه خاطرات نوستالژیک بس��ازند ،خاطرات نوستالژیکی که امروز
خبری از ساخته شدن آنها برای زمانهای آینده نیست .این موضوع
حتما از اهمیت ویژهای برخوردار است که اینهمه دربارهاش اظهارنظر
میشود و مطلب به نگارش در میآید .مثال همین چند وقت پیش
حس��ین سلطان محمدی منتقد سینما و تلویزیون در گفتوگویی
بیان کرده بود« :قطعا مخاطب عالقهمند اس��ت تا سریالهای طنز
 90قسمتی جدید که پیشتر به صورت روتین پخش میشدند را ببیند.
اینکه ما در گذش��ته فیلمسازان زیادی داشتیم که این آثار را تولید
میکردند و امروز خبری از آنها نیست به این نکته برمیگردد که آنها
امروز در کجای ماجرای تولید هستند .به نظر میرسد روش تولید
تغییر کرده یا س��لیقه تلویزیون عوض شده است؛ جریانات بیرونی
جامعه نیز در این موضوع تأثیرگذار هس��تند و این جریانات بیرونی
در پذیرش کارگردان ،قصه و میزان بودجه برای ساخت سریال نقش
دارند ».در همین رابطه جواد مزدآبادی کارگردان تلویزیون نیز گفته
بود« :جامعه م��ا امروز نیازی مبرم به فضای طنز دارد و با توجه به
فشار اقتصادی و همچنین مشکالتی که شیوع ویروس کرونا ایجاد
کرده و ...میتوان با برنامههای ش��اد و مفرح فضا را تغییر داد ،ولی
واقعیت این است که تعداد کارگردانهایی که فضای طنز و کمدی
را بشناس��ند بسیار کم است و هر کس��ی توان کار کمدی ندارد».
با این مقدمه اجازه دهید یک پرس��ش مه��م را مطرح نماییم .چرا
دیگر ش��اهد تولید و پخش سریالهای  90قسمتی جدید از رسانه
ملی نیستیم؟ پاسخ این پرسش میتواند چند وجهی باشد و دالیل
متعددی داشته باشد .دالیلی که در این گزارش بنا داریم به برخی
از آنها اشاره کرده و مورد بررسی قرار دهیم.
 -1ارادهای برای س��اخت چنین س��ریالهایی وجود ن��دارد .البته
مس��ئله اراده در اینجا را میتوان به چند واژه بسط و گسترش داد،
مثال دغدغهاش نیست ،حوصلهاش نیست ،فرصتش نیست و ...این
«نیس��ت»ها آدمی را به انج��ام کاری که باید ص��ورت گیرد ،وادار
نمیکنند ،مثال اینکه در گذشته دستور این بوده که حداقل در طول
یک سال دو مجموعه طنز  90قسمتی باید در صدا و سیما ساخته
ش��ود .اگر بیش��تر ساخته ش��د چه بهتر ،اما حداقل دو مجموعه با
محوریت طنز حتما باید ساخته میشد .وقتی دستور است باید انجام
شود ،وقتی دس��تور است یعنی دغدغه ،حوصله و فرصتش هست،
اگر هم نیس��ت باید ایجاد ش��ود .مجاب بودن ،مجبور بودن ،انجام
دادنی که به عنوان وظیفه و گزارش کار از فرد میخواهند .مس��لم
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به گزارش ایسنا و به نقل از ورایتی ،با به اتمام رسیدن این پروژه،
ش درآمد «ب��ازی و تاج و تخت» تبدیل
این س��ریال به دومین پی 
خواهد شد.

شماره5935

آفتاب یزد :پس از ابتدا و درگذشت هنرمندان
قدیمی و پیشکسوت س��ینما وتلویزیون طی
روزهای اخیر خبر رس��ید که چن تن دیگر از
اهالی هنر و ورزش نیز به کرونا دچار شده اند.
در همین رابطه گوهر خیراندیش بازیگر سینما
و تلویزیون کشورمان با انتشار پستی از ابتالی
خود به بیم��اری کرونا خب��ر داد و خطاب به
جمسید اسماعیل خانی همسر درگذشتهاش
نوش��ت« :جمشید عزیز؛ من که میدانم کرونا
را شکس��ت میده��م؛ اگر رفتن��ی در کار بود
که میدانم نیس��ت ،خودت مواظ��ب نوهها و
فرزندانمان باش ».در عین حال پرویز پرستویی
هم با انتشار پس��تی در صفحه شخصیاش از
ابتالی محمد بحرانی بازیگر و صداپیشه کاربلد
کش��ورمان خبر دادند .مهرداد میناوند و علی
انصاریان هم افراد دیگری هس��تند که در طی
روزهای گذشته خبر ابتالیشان به بیماری کرونا
رسانهای شده است.

جایزه برای «انبار»

فیلم کوتاه «انبار» ساخته حسین ترکجوش
ج بخش اصلی فستیوال «»BiMiFF
که در پن 
برزی��ل نامزد دریافت جایزه ش��ده بود ،جایزه
بهتری��ن کارگردانی را از آن خود کرد تا تعداد
جوایز کس��ب ش��ده از سوی جش��نوارههای
خارجی برای «انبار» به عدد هش��ت برسد .به
گزارش صبا؛ این فیلم کوتاه پیش از این موفق
به دریافت جایزههایی مختلف از جشنوارههای
گوناگون شده بود.

نامگذاریمعابر
به اسم هنرمندان

محمد جواد حق شناس در جلسه علنی شورای
شهر تهران مطرح کرد« :امروز نامگذاری معابر
به نام بزرگانی را در دستور کار داریم که نیاز به
معرفی ندارند و از شخصیتهای شناخته شده
و مفاخر ایران زمین در دوره معاصر هستند».
در این جلسه ،تغییر نام خیابانی به نام حمید
س��مندریان کارگردان و مترجم مورد موافقت
اعض��ا قرار گرف��ت .به گزارش صب��ا ،در ادامه
جلسه تغییر نام معابری به نام مرتضی احمدی
بازیگر و صداپیش��ه سینما و تلویزیون ،خسرو
س��ینایی فیلمنامهنویس و کارگردان ،منوچهر
احترامی نویسنده و طنزپرداز ،جمیله شیخی
بازیگر تئاتر و سینما به تصویب اعضای شورای
شهر تهران رسید.

«سلفیبادموکراسی»
در انگلستان

فیلم سینمایی «سلفی با دموکراسی» به بخش
مس��ابقه یازدهمین جش��نواره فیلم لیفت آف
انگلس��تان راه یافت .جشنواره بینالمللی فیلم
لیفت آف انگلس��تان فرصتی برای هنرمندان
نوظهور است و در بخشهای مختلف از جمله
فیلم س��ینمایی بلند ،فیلم کوت��اه ،فیلمهای
تبلیغاتی تجاری ،محتوای ویدیویی موسیقی،
انیمیشن و خانه هنری و تجربی برگزار میشود.
این جش��نواره از  ۹بهمن در کشور انگلستان
برگزار میش��ود .ب��ه گزارش مهر« ،س��لفی با
دموکراس��ی» داس��تانی ماورائی دارد و روایتی
اس��ت از کس��انی که در جنگ ای��ران و عراق
حضور داش��تهاند و داستان آن تقریبا در ادامه
فیلم «دموکراسی تو روز روشن» اتفاق میافتد.

شاهنامه خوانی

پيغام كاوس
به زال و رستم

ازان پس جهانجوى خسته جگر
برون كرد مردى چ��و مرغى بپر
س��وى زابلس��تان فرس��تاد زود
به نزديك دس��تان و رستم درود
كنون چشم شد تيره و تيره بخت
ت
بخاك اندر آمد س��ر تاج و تخ 
جگر خس��ته در چن��گ آهرمنم
هم��ى بگس��لد زار ج��ان از تن م
چ��و از پنده��اى ت��و ي��اد آورم
هم��ى از جگ��ر س��رد ب��اد آور م
نرفت��م بگفت��ار ت��و هوش��مند
ز كم دانش��ى بر م��ن آمد گزند
اگ��ر تو نبن��دى بدين ب��د ميان
ن
هم��ه س��ود را مايه باش��د زيا 
چو پوينده نزديك دستان رسيد
بگفت آنچ دانست و ديد و شنيد
ه��م آن گنج و هم لش��كر نامدار
بياراس��ته چ��ون گل ان��در بهار
همه چرخ گردان بديوان س��پرد
تو گوي��ى كه باد ان��در آمد ببرد
بدريد پوس��ت
چو بش��نيد بر تن ّ
ت
زدشمننهانداشتاينهمزدوس 
بروش��ن دل از دور بده��ا بدي��د
كه زين بر زمانه چه خواهد رسيد
برس��تم چنين گفت دستان سام
كه شمش��ير كوته ش��د اندر نيا م
نشايد كزين پس چميم و چريم
و گ��ر تخت را خويش��تن پروري م
كه ش��اه جهان در دم اژدهاست
ت
بايراني��ان ب��ر چه مايه بالس�� 
كن��ون كرد بايد ت��را رخش زين
ن
بخواهى بتي��غ جهان بخش كي 
همان��ا ك��ه از به��ر اي��ن روزگار
ت��را پروراني��د پ��روردگار
نش��ايد بدي��ن كار آهرمن��ى
كه آس��ايش آرى و گ��ر دم زنى
ب��رت را ببب��ر بيان س��خت كن
ن
سر از خواب و انديشه پردخت ك 
هران تن كه چشمش سنان تو ديد
ك��ه گوي��د ك��ه او را روان آرميد
اگر جنگ دريا كنى خون ش��ود
از آواى ت��و ك��وه هام��ون ش��ود
نباي��د ك��ه ارژنگ و ديو س��پيد
بج��ان از ت��و دارند هرگ��ز اميد
كن��ون گ��ردن ش��اه مازن��دران
ن
هم��ه خرد بش��كن بگ��رز گرا 
چنين پاسخش داد رستم كه راه
درازست و من چون شوم كينه خوا ه
ازين پادش��اهى ب��دان گفت زال
ل
دو راهس��ت و هر دو برنج و وبا 
يك��ى از دو راه آنك كاوس رفت
ت
دگر كوه و ب��اال و منزل دو هف 
سینمای جهان

«ناتالی دلون» درگذشت

«ناتال��ی دلون» بازیگر فرانس��وی ک��ه از او
به عن��وان یکی از زیباترین زن��ان جهان یاد
میشد روز پنجشنبه  ۲۱ژانویه براثر سرطان
از دنی��ا رفت .ب��ه گزارش صبا ،ای��ن خبر را
پسرش به آسوشیتدپرس اعالم کرد« .ناتالی
دلون» شهرت بینالمللی خود را با فیلم سال
« ۱۹۶۷سامورایی» س��اخته ژان پیر ملویل
ک��ه از آن امروز به عنوان یک اثر کالس��یک
یاد میش��ود ،بدست آورد .او در این فیلم در
مقابل همسرش آلن دلون نقش آفرینی کرد.

تعویق مجدد «جیمز باند»

سامدرخشانی
در «خائن کشی»

س��ام درخش��انی ب��ه جم��ع بازیگ��ران فیلم
«خائن کشی» به کارگردانی مسعود کیمیایی
و تهیهکنندگی علی اوجی پیوست .این اولین
همکاری سام درخش��انی با مسعود کیمیایی
در س��ینما خواهد ب��ود .پی��ش از این حضور
امیر آقایی ،س��ارا بهرامی ،پانته آ بهرام ،پوالد
کیمیای��ی ،مهران مدیری و اندیش��ه فوالدوند
در فیلم قطعی ش��ده ب��ود .به گ��زارش ایلنا،
«خائ��ن کش��ی» س��ی امین فیلم مس��عود
کیمیایی اس��ت که مراحل آخر پیش تولید را
میگذراند و به زودی کلید میخورد.

«برونسی» در تئاتر شهر

اجرای عمومی نمایش «برونسی» به نویسندگی و
کارگردانیمرتضیشاهکرمپنجشنبهدومبهمنماه
با حضور رئیس تئاتر شهر و برخی از عوامل سریال
تلویزیونی «نجال» در تاالر سایه آغاز شد /.مهر

فیلم «زمانی برای مردن نیست» بار دیگر به
دلیل محدودیتهای ناش��ی از شیوع ویروس
کرون��ا به تعوی��ق افتاد و طب��ق جدیدترین
اطالعات هش��تم اکتبر تاری��خ اکران آخرین
نقشآفرینی «دنی��ل کریگ» در نقش مامور
 ۰۰۷خواهد بود .با موکول شدن تاریخ اکران
جدیدترین قس��مت «جیمز بان��د» از آوریل
 ۲۰۲۰ب��ه نوامبر این اثر به نخس��تین فیلم
مهم قربانی گس��ترش وی��روس کرونا تبدیل
ش��د .به گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین،
در ماه اکتبر زمانی که مش��خص ش��د امکان
بازگشایی س��ینماها در س��طح کالن وجود
ندارد تاریخ اکران این فیلم به آوریل موکول
شده بود.

«چیزهای کوچک» میآید

فیل��م س��ینمایی «چیزه��ای کوچ��ک» به
کارگردانی جان لی هن��کاک با بازی «دنزل
واش��نگتن» اک��ران بینالملل��ی خ��ود در
س��ینماهای جه��ان را آغاز خواه��د کرد .به
گزارش میزان ،در این فیلم واشینگتن نقش
دیک پلیس لسآنجلس و مالک نقش همکار
وی را ب��ازی میکند .آنه��ا در حین تحقیق
روی پرون��ده یک قاتل به ه��م برمیخورند.
ش��خصیت لتو هم مظنون اصلی و شخصیت
اس��رارآمیزی است که روابط بین این سه در
مرکز فیل��م ق��رار دارد« .چیزهای کوچک»
 ۲۹ژانویه ( ۱۰بهمن) در س��النهای سینما
و  HBO Maxب��ه ص��ورت همزمان پخش
خواهد شد.

